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1 Ettevaatusabinõud
Seadet on lubatud kasutada avalikes kohtades.
Eemaldage taskutest kõik esemed, näiteks tulemasinad ja
tikud.
HOIATUS. See seade on ette nähtud ainult veega pestud teks-
tiilide kuivatamiseks.
ÄRGE MODIFITSEERIGE SEADET.
Seadet tohib hooldada ainult volitatud personal.
Kasutada tohib ainult lubatud varuosi.
Masina hooldamisel või osade vahetamisel tuleb toide välja
lülitada.
Helirõhutase on toodud tehnilistes andmetes.
Järgmistele riikidele kehtivad täiendavad nõuded: AT, BE, BG,
HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
• Seadet on lubatud kasutada avalikes kohtades.
• Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sen-

soorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seadet ka-
sutada üksnes järelevalve all ja tingimusel, et neid juhendatakse, kuidas seadet
turvaliselt kasutada, ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lastel
on keelatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega
hooldada.

Muudele riikidele kehtivad järgmised lisanõuded:
• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete

võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui
see toimub nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve ja juhendamise all. Lapsed
peavad olema järelevalve all ning peab olema tagatud, et lapsed seadmega ei mängiks.

1.1 Üldine ohutusteave
Ärge tehke masinat märjaks.
Elektroonika (ja muude osade) kondensatsioonist tingitud kahjustuste vältimiseks tuleb ma-
sinat hoida enne esimest kasutuskorda vähemalt 24 tundi toatemperatuuril.
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1.2 Sümbolid
Ettevaatust!

Ettevaatust, kuum pind!

Enne seadme kasutamise alustamist lugege
juhendeid.
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2 Garantiitingimused ja välistused
Kui selle toote ostmise juurde kuulub garantii, antakse garantii vastavalt kohalikele õigusak-
tidele ja tingimusel, et toode paigaldatakse ja kasutatakse ettenähtud otstarbel ja nagu on
kirjeldatud vastavas seadme dokumentatsioonis.
Garantii kehtib juhul, kui klient on kasutanud ainult originaal-varuosi ja teostanud hoolduse
vastavalt paberkandjal või elektroonilises vormis kättesaadavaks tehtud Electrolux Profes-
sionali kasutaja- ja hooldusdokumentatsioonile.
Electrolux Professional soovitab tungivalt kasutada Electrolux Professionali heakskiidetud
puhastus-, loputus- ja katlakivi eemaldusvahendeid, et saada optimaalseid tulemusi ja säili-
tada toote tõhusus aja jooksul.
Electrolux Professionali garantii alla ei kulu:
• teenusreiside kulud toote kohaletoimetamise ja kättesaamise eest;
• paigaldamine;
• kasutamist/töötamist käsitlev koolitus;
• kuluvate osade asendamine (ja/või tarnimine), välja arvatud juhul, kui see oli tingitud ma-

terjali- või valmistamisvigadest, millest teatati ühe (1) nädala jooksul pärast rikke
tekkimist;

• välise juhtmestiku parandamine;
• omavoliliste remonditööde, samuti kahjude, rikete ja ebatõhususte parandamine, mis oli

nimetatust põhjustatud ja/või tulenes sellest;
– elektrisüsteemide ebapiisav ja/või ebaharilik jõudlus (vool/pinge/sagedus, sealhulgas

lühiimpulsid ja/või katkestused);
– ebapiisav või katkenud veevarustus, aur, õhk, gaas (sealhulgas lisandid ja/või muu,

mis ei vasta antud masina tehnilistele nõuetele);
– torustiku osad, komponendid või tarbitavad puhastusvahendid, mida tootja pole heaks

kiitnud;
– kliendi hooletus, väärkasutamine, kuritarvitamine ja/või kasutus- ja hooldusjuhiste mit-

tejärgimine, mis on toodud asjakohases seadmedokumentatsioonis;
– ebaõige või halb paigaldus, remont, hooldus (sealhulgas kolmandate isikute volitama-

ta tehtud muudatused ja remonditööd) ja turvasüsteemide muutmine;
– mitteoriginaalosade kasutamine (nt kulumaterjalid, kulumine või varuosad);
– keskkonnatingimused, mis kutsuvad esile termilise (nt ülekuumenemise/külmumise)

või keemilise (nt korrosiooni/oksüdeerumise) stressi;
– tootesse paigutatud või sellega ühendatud võõrkehad;
– õnnetus või vääramatu jõud;
– transportimine ja käitlemine, sealhulgas kriimustused, mõlgid, laastud ja/või muud

toote viimistluse kahjustused, välja arvatud juhul, kui sellised kahjustused tulenevad
materjalide või töötluse vigadest ja nendest teatatakse ühe (1) nädala jooksul alates
tarnimisest, kui ei olnud kokku lepitud teisiti;

• toode, mille algsed seerianumbrid on eemaldatud, muudetud või mida pole võimalik
hõlpsasti kindlaks teha;

• elektripirnide, filtrite või muude tarvikute väljavahetamine;
• lisaseadmed ja tarkvara, mida Electrolux Professional ei ole heaks kiitnud ega

määranud.
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Garantii alla ei kuulu plaanilised hooldustoimingud (sealhulgas selle jaoks vajalikud osad)
ega puhastusvahendite tarnimine, välja arvatud juhul, kui see on vastava lepingu tingimus-
tega konkreetselt reguleeritud.
Vaadake volitatud klienditeeninduste nimekirja Electrolux Professionali veebisaidilt.
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3 Seadme osade paigutus

1

2

4

5

6

3

7

8

fig.W01250

1 Niiske õhu väljavool

2 Ava toitejuhtme jaoks

3 Õhu sissevõtuava
4 Ventilaator (sisaldab elektrilist juhtseadet)

5 Kolm libistatavate riputuspuude komplekti

6 Reguleeritav jalg (4)

7 Juhtpaneel

8 Uks, parem- või vasakpoolne



10 Kasutusjuhend

4 Õhuvool
Joonisel on näidatud õhuvool kuivatuskapis.

fig.W01506

Märkus!
Ukse tihendusriba ei pruugi külma kapi korral täielikult sulguda. Kuid kapi töötamisel
kaob see täielikult, kuna kuumus põhjustab tihendusriba laienemist.
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5 Kasutamine
5.1 Kasutamine
Asetage pesu riputuspuudele ühtlaselt laiali ja sulgege uks.
Valige kuivatusprogramm (A). Lamp näitab valitud programmi (B). Kuivatamine algab pro-
grammi nupu vajutamisel.
Kuivatuskapp peatub automaatselt, kui pesu on kuiv, ja programm lülitub jahtumisele
ümber.
Kuivatustsükli tühistamiseks vajutage stopp-nuppu (C).

B

B A

A

C

fig.W01218

Paus
Kuivatustsükli peatamiseks avage uks. Kuumus lülitatakse välja, kuid ventilaator töötab
veel viis minutit. Peatatud kuivatusprogrammi lamp vilgub selle viie minuti jooksul.
Kui uks selle viie minuti jooksul suletakse, jätkab peatatud kuivatusprogramm tööd.
Kui ust ei suleta selle viieminutilise ajavahemiku jooksul, kuivatusprogramm peatatakse ja
see tuleb käsitsi taaskäivitada.

5.2 Programmide kirjeldus
Tavaline kuivatamine.

Tundliku materjali õrn kuivatamine.
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Kuivatusprogrammid jagunevad kaheks järjestuseks, mida näitab lamp (B):
1. Kuivatamine: lamp jääb põlema.
2. Jahtumisperiood: lamp vilgub.

B

B

fig.W01221

5.3 Koormused
Optimaalseks energiatõhusaks kuivatamiseks töötage täiskoormusega ja ärge avage ust
enne, kui seade on seiskunud. Kui uks kuivatamise ajal avatakse, pikeneb kuivatamise aeg.
Kuivatuskapil on kolm riputussektsiooni. Igas sektsioonis on mitu varrast, mille külge pesu
riputatakse. Pesu riputamine alltoodud juhiste kohaselt annab kõige tõhusama
kuivatamistulemuse.
• Riputage esemed kuivatuskappi vastavalt sellele, kui palju ruumi nad vajavad, mitte nen-

de kaalu järgi.
• Ärge asetage esemeid ülemisse riputussektsiooni tasaselt.
• Riputage pikad esemed kuivatuskapi seintele kõige lähemale ja lühemad esemed

keskele.
• Pikkade esemete kuivatamisel keerake kaks alumist riputussektsiooni üles.
• Riputage ukse siseküljel olevatele riputusvarrastele kindad, mütsid, sallid jms.
• Ärge koormake kuivatuskappi üle. Pesu kortsub ja kuivab ebaühtlaselt. Kui võimalik, jät-

ke esemete vahele pisut tühja ruumi.
Värvide ülekandmise vältimiseks jälgige, et materjalid ei puutuks üksteisega kokku.

• Vältige paksude esemete kuivatamist samaaegselt kergemate esemetega, kuna esime-
sed hoiavad rohkem niiskust ja sellisete esemete kuivamisajad on täiesti erinevad. Kui
seda peab siiski tegema, eemaldage kergemad esemed pärast kuivamist, et vähendada
allesjäänud paksude esemete kuivatamisaega.

• Ärge riputage kootud esemeid. Need venivad asjatult, kuna on märgadena rasked.
Järgige rõiva hooldusetiketi juhiseid nii palju kui võimalik.
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5.4 Lapse turvalukk
Tarnimisel on lapse turvalukk inaktiveeritud.
Kui see on aktiveeritud, tuleb enne programmi käivitamist/seiskamist vähemalt kolm sekun-
dit (viivitusperiood) vajutada programmi nuppe / stopp-nuppu.

Lapse turvaluku aktiveerimine/inaktiveerimine
Vajutage ja hoidke üheaegselt stopp-nuppu ja liblikanuppu allavajutatuna, kuni mõlemad
lambid hakkavad vilkuma. Vilkuvad lambid näitavad lapseluku aktiveerimist või
inaktiveerimist.

fig.W01234

5.5 Ülekuumenemise kaitse
Kuivatuskapp on varustatud ülekuumenemise kaitsefunktsiooniga, mis lähtestatakse
automaatselt.
Kui ülekuumenemiskaitse on aktiveeritud, ei saa kuivatuskappi käivitada.
Kui temperatuur kuivatuskapis on normaliseerunud (selleks võib kuluda kuni 10–15 minutit),
saab kuivatuskappi uuesti käivitada.
Kui kuivatuskappi ei õnnestu taaskäivitada, pöörduge oma tarnija või hoolduspersonali
poole.
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6 Hooldus
Seadme omanik / pesula juhataja vastutab hooldustööde korrapärase läbiviimise eest.
Märkus!
Hoolduse puudumine võib halvendada seadme jõudlust ja põhjustada selle kompo-
nentidele kahjustusi.

Iga päev
Puhastage uks ning muud sise- ja välisosad.
Eemaldage seadme seest ja ümbert kõik kiud ja tolm.

Õhu sissevõtuava
Tolm koguneb sageli õhu sisselaskeava ümber kapi all ja kapi ülaosas. Kontrollige ja puhas-
tage korrapäraselt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas. Tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
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7 Hooldus
Enne teenindusosakonda pöördumist peaksite välja selgitama kuivatuskapi nime, artikli-
numbri ja seerianumbri.
Selle teabe võite leida kapi sees asuvalt andmeplaadilt (A).

TS 560-E

A

fig.W01251
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8 Kõrvaldamist käsitlev teave
8.1 Seadme kõrvaldamine eluea lõppedes
Enne masina kõrvaldamist kontrollige kindlasti selle füüsikalist seisukorda ja eriti konstrukt-
siooni selliseid osi, mis võivad utiliseerimise käigus ära tulla või puruneda.
Masina osad tuleb kõrvaldada erinevatel viisidel vastavalt nende omadustele (nt metallid,
õlid, määrded, plastmassid, kummi jne).
Erinevates riikides on erinevad eeskirjad, mistõttu järgige selles riigis, kus seadme kõrval-
damine toimub, kehtivaid õigusnorme ja sealsete pädevate asutuste poolt kehtestatud
tingimusi.
Üldjuhul tuleb seade viia spetsiaalsesse kogumis-/lammutuskeskusesse.
Võtke seade osadeks, rühmitades selle osad vastavalt nende keemilisele koostisele ja pi-
dades meeles, et kompressoris on taaskäideldav määrdeõli ja külmutusvedelik, ning jahuti
ja soojuspumba osad on erijäätmed, mis on sarnased olmejäätmetega.

Tootel olev sümbol näitab, et antud toodet ei tohi käsitleda olmejäätmena, vaid tuleb õigesti kõrvalda-
da, et vältida ükskõik millist negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Täiendava teabe saa-
miseks antud toote taaskäitluse kohta pöörduge kohaliku edasimüüja või müügiesindaja,
klienditeeninduse või jäätmekäitlusega tegeleva omavalitsusorgani poole.

Märkus!
Masina kõrvaldamisel tuleb hävitada ka kõik märgised, käesolev kasutusjuhend ja
muud masinaga seotud dokumendid.

8.2 Pakendi kõrvaldamine
Pakend tuleb kõrvaldada vastavalt regulatsioonidele, mis kehtivad seadme kasutamise rii-
gis. Kõik pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud.
Neid võib ohutult hoida, taaskäidelda või põletada vastavas jäätmepõletusettevõttes. Taas-
käideldavad plastikust osad on märgistatud vastavalt järgmistele näidetele.

PE

Polüetüleen:
• Väline pakend
• Juhendite kott

PP

Polüpropüleen:

• Lindid

PS

Polüstüreenvaht:
• Nurgakaitsed
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